
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/ 292/13.09.2007                   
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces Verbal al 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 11, 12 şi 13 septembrie 2007 
  

 
 Marţi, 11 septembrie 

 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe 
anul 2007 nr.486/2006.  

Au fost prezenţi 8 senatori şi 8 deputaţi: deputaţi: Minodora Cliveti, Ardelean Lia, 
Rus Ioan Aurel, Cocrea Olguţa, Dreţcanu Doina Micşunica, Tamaş Sandor, 
Toma Florentina, Ujeniuc Dragoş, senatori: Cornelia CAZACU, Şogor CIABO, 
Popa Nicolae VLAD, Liliana TOMOIOAGĂ, Doina SILISTRU, Irina LOGHIN,  
Nicolae IORGA şi Maria PETRE. 
Doamna preşedintă Minodora CLIVETI l-a care s-a raliat şi domnul senator Popa 
Vlad Nicolae au propus au propus două amendamente la Ordonanţa de Urgenţă 
ca o necesitate pe următoarele aspecte: evidenţierea ca adult respectiv copil 
infestat cu hiv/sida – persoană cu handicap în cadrul numărului persoanelor cu 
handicap precizate în ordonanţă la indemnizaţie şi buget completar respectiv la 
secţiunea a IV punctul 6, cu indicarea sumelor respective alocate pe lună / 
persoană. În România este o problemă de actualitate infestarea cu hiv/sida, nu în 
număr mare dar această situaţie trebuie monitorizată. Sunt fundaţii chiar în 
Bacău unde se pune problema integrării copiilor cu hiv/sida la şcoală şi 
laboratoarele dentare.  
Pentru al doilea amendamend s-a propus suplimentarea bugetului cu suma de 
50.000 ron pentru iniţierea de cursuri de limbaj mimico-gestual pentru 50 de 
cursanţi necesari pentru a asigura transmiterea la televiziunea publică şi 
televiziunile locale din cele 41 de judeţe respectiv în municipiul Bucureşti a ştrilor 
şi a cel puţin săptămânal a unui film şi a unui documentar. 
În acest sens se impune ca ANPH până la sfârşitul anului să încheie protocoale 
cu CNA şi cu televizuiunea publică şi televiziunile locale. 
La şedinţă a participat doar din partea Ministerului Finanţelor doamna şef 
serviciu Lică Doina, fiind absenţi Preşedintele ANPH, Silviu Didilecu, Secretarul 
de stat sau ministrul de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
Încă odată se remarcă dezinteresul din partea MMFES şi al ANPH privind 
abordarea domeniului persoanelor cu dizabilităţi, la fel şi ca MFP nu a trimis la 
dezbatere la comisie un secretar de stat ci un şef servici, deci aceeaşi situaţie de 
indiferenţă faţa de domeniul handicapului. 
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Se va face adresă către MMFES cu recomandarea să se întocmească 
Protocoale cu CNA cu televizuiunea publică şi televiziunile locale pentru a 
asigura transmiterea la televiziunea publică şi televiziunile locale din cel 41 de 
judeţe respectiv în municipiul Bucureşti a ştrilor şi a cel puţin săptămânal a unui 
film şi a unui documentar. 
Domnul deputat Ioan Aurel Rus susţine amendamentele depuse, urmând ca 
aceste să fie susţinute şi la Comisia de muncă şi protecţie socială, comisia de 
fond. 
Cu unanimitate de voturi s-a data aviz comun favorabil cu cele două 
amendamente stipulate mai sus. 
 
 
 
Miercuri, 12 septembrie 

  
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificara şi completarea 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor serviciilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuprii 
forţei de muncă. 

3. Dezbaterea şi avizarea proopunerii legislative privind creşterea accelerată a 
pensiilor minime garantate. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/206 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru modificarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum 
şi unele măsuri în domenul cheltuielilor de personal. 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare 

 
Cu unanimitate de voturi cei opt deputaţi prezenţi : Minodora Cliveti, Ardelean Lia, Rus 
Ioan Aurel, Cocrea Olguţa, Dreţcanu Doina Micşunica, Tamaş Sandor, Toma 
Florentina, Ujeniuc Dragoş au dat următoarele avize: 

 
- avizul favorabil nr.37/285 din 12.09.2007, la proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2007 privind completarea art.IV din 
Ordonanţa Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financare(Pl.x 
535/3 iunie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 
- avizul favorabil nr.37/284 din 12.09.2007, la propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarrea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 470/11 
iunie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 
- avizul favorabil nr.37/283 din 12.09.2007, asupra proiectul de lege pentru modificarea 
art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea unor acte 
normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul 
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cheltuielilor de personal (Pl.x 479/18 iunie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 

 
- avizul negativ nr.37/280 din 12.09.2007, asupra propuneri propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor serviciilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare(Pl.x 439/4 iunie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 
- Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege, asupra propunerii legislative privind 
creşterea acelerată a pensiilor minime garantate care a fost adoptat de Senat în şedinţa 
din 9 mai 2007, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
321/9.03.2007 (Pl.x 451 iunie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. In 
urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, aviz favorabil a propunerii legislative.  

 
- Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege, asupra propunerii legislative penru 
modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularae 
ocupării forţşei de muncă care a fost respins de Senat în şedinţa din 30 mai 2007, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 229/26.02.2007. 
(Pl.x450 iunie 2007) Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. In urma 
dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aviz negativ a propunerii legislative.      
  

- Joi,  13 septembrie 
 

1. Documentare privind egalitatea de şanse referitor la etnia rromă.  
 
 
          PREŞEDINTĂ,        
   Minodora CLIVETI                   
 

    SECRETAR, 
                                    
                                                         Ioan Aurel Rus                                            

 
 

 Întocmit:    
 

          Dr.Luminiţa GEHORGHIU, 
           consilier parlamentar     
 
                                                                                                                                                             

 


